
 

Poststaður Bústaður Heimasíða T-postur Telefon Faks        
Postrúm 272 
FO 110 Tórshavn       

J. C. Svabos gøta 14 
FO 100 Tórshavn 

www.setur.fo       setur@setur.fo 35 25 00 35 25 01 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fróðskaparsetur Føroya 
 

   
31. mai 2011 

 
Frágreiðing til stýrisfund nr. 2/2011 
 
   
Dagur og klokkutíð: Mánadagin 30. mai 2011 kl. 09.00 – 18.30 
 
 
Fundarstað:   Føroyamálsdeildin, V.U. Hammershaimbs gøta 16 
 
 
Til staðar: Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður,  

Juanna Joensen, Winny í Pætursastovu, Ása Róin, Tove Bull, Rebekka 
Eið, stýrislimir, Jóan Pauli Joensen, rektari og Rúna Hjelm, 
fyrisitingarstjóri. Jóan Pauli Joensen og Rúna Hjelm vóru ikki til 
staðar undir viðgerðini av mál 8. Hugin Skaalum, fíggjarleiðari, var til 
staðar undir viðgerðini av málunum 3 og 4.  

 
 
 
 
1. Góðkenning av 1/2011 stýrisfundi 3. mars 2011 

Fundarfrásøgn 1/2011 varð góðkend. 
 
2. Góðkenning av dagsskrá 

Stýrið hevði ynski um at fíggjarætlanin fyri 2011 og fíggjarviðurskifti fyri 2012 skuldu 
viðgerðast undir einum og at eitt mál um leiðsluviðurskifti á SRFS og FLSK varð sett afturat á 
skránna til viðgerðar. Sostatt verða málini útbúgvingarpolitikkur á Fróðskaparsetrinum, 
bygnaðar- og strategitilgongd og áheitan frá Starvsmannafelagslimum um trivnaðarkanning flutt 
eitt nummar fram á skránni og meðan leiðsluviðurskifti á SRFS og FLSK verður nýtt mál nr. 7. 

 
3. Fíggjarstatus og fíggjarætlan fyri 2011 og fíggjarviðurskifti fyri 2012.  (J.nr. (3) 10-12-

20070015) og (J.nr. (3) 10.11.01-20070011). 
Fíggjarleiðarin legði fram frágreiðing um fíggjarstatus fyri fyrsta ársfjórðing 2011fyri 
Fróðskaparsetur Føroya og eina frágreiðing um fíggjarætlan fyri fíggjarárið 2011/2012 fyri 
megindeildirnar á Setrinum. Stýrið góðtók frágreiðingarnar.  

 
Undir viðgerðini setti Stýrið millum annað spurningar til, um fígging er til staðar í núverandi 
játtan til fígging av nýggju dekanstørvunum, sum skulu setast í heyst. Niðurstøðan varð, at tað 
ber til at finna fígging til eitt dekanstarv í verandi fíggjarjáttan, men at tað verður neyðugt at 
heita á myndugleikarnar at hækka fíggjarjáttanina til Setrið fyri 2012, soleiðis at fígging fæst til 
hitt dekanstarvið. Stýrið hevði eisini spurningar til, hvørjar ætlanir Setrið hevur fyri KT-økið. 
Stýrið varð kunnað um, at rektarin hevur ætlanir um at seta ein bólk, sum skal ráðgeva leiðsluni 
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um, hvørjar felags KT-skipanir Setrið skal velja framyvir. Stýrið varð samt um, at leiðslan skuldi 
gera stýrinum eitt uppskot um felags KT-skipanir á Setrinum til komandi stýrisfund.  

 
 

4. Útbúgvingarpolitikkur á Fróðskaparsetrinum.  (J.nr. (3) 10-40-20070045). 
Rektarin kunnaði um, at hann hevur sett tveir arbeiðsbólkar, sum skulu gera uppskot til tvær 
nýggjar útbúgvingar á Setrinum. Hesar útbúgvingarnar eru: fjølmiðlafrøði og journalistikkur og 
matfrøði, og stýrið varð eisini kunnað um fyribils arbeiðssetningin.  Stýrið tók undir við at 
arbeitt verður við at menna fjølmiðlafrøði og journalistikk og matfrøði á Setrinum. Stýrið 
samtykti eisini, at á komandi stýrisfundi skal stýrið taka støðu til, hvørji útbúgvingartilboð verða 
á Setrinum  í 2012 og 2013. Til henda fundin skulu rektari og fyrisiting fyrireika málið, soleiðis 
at eisini fíggjarligu avleiðingarnar fyri val av útbúgvingartilboðum á Setrinum verða lýst.  

  

5. Bygnaðar- og strategitilgongd.  (J.nr. (3) 10-00-20070013). 
Stýrið viðgjørdi spurningin um flokking av dekanum og fyrisitingarstjóra. Stýrið varð samt um, 
at hesi størv skulu verða tíðaravmarkað størv, og at størvini skulu flokkast, soleiðis at ábyrgdin 
verður sjónlig. Fyri at setanartíðarskeiðið ikki skal fella saman við setanartíðarskeiðnum hjá 
rektaranum, verða dekanarnir settir í 4 ár fyrsta tíðarskeiðið, fyri síðani at verða settir 5 ára 
tíðarskeið. Tað skal verða møguligt at leingja starvstíðina. Stýrið ynskir somuleiðis at flokka 
dekanstørvini og fyrisitingarstjórastarvið saman, av tí at øll trý leiðarastørvini verða partar av 
leiðslutoyminum á Setrinum við rektara sum ovasta leiðara. Stýrisformaðurin skrivar eitt bræv 
til Mentamálaráðið, har heitt verður á MMR um at flokka dekanar og fyrisitingarstjóra ájavnt 
38. lønarflokki eftir tænastumannafelagssáttmálanum.  

 
Uppskot til dekanfyriskipan, sum bygnaðarbólkurin á Setrinum hevur orðað, verður dagført, 
soleiðis at atlit verður tikið til nýggjastu fyriskipanarligu broytingarnar á Setrinum. Brævið um 
flokking av dekanum og fyrisitigarstjóra og dagførda dekanfyriskipan verður sent til stýrið til 
viðmerkingar og samtyktar millum funda. 

 
 

6. Áheitan frá Starvsmannafelagslimum um trivanaðarkanning.  (J. Nr. (3) 10-0-20070057).  
Stýrisformaðurin kunnaði stýrið um, at hann hevði svarað áheitan frá starvsfólkum um at seta í 
verk trivnaðarkanning. Í svarinum hevði hann heitt á leiðsluna um at taka málið upp til 
viðgerðar í samstarvsnevndini, og somuleiðis lovað at leggja tað fram fyri stýrið á komandi 
stýrisfundi. Samstarvsnevndin hevði viðgjørt áheitanina frá starvsmannafelagslimum, og 
niðurstøðan á hesum fundinum varð, at samstarvsnevndin mælir rektaranum  til at byrja við at 
fyrireika eina trivnaðarkanning skjótast til ber, men ikki fyrr enn bygnaðurin er komin uppá 
pláss, soleiðis at kanningin eisini kann brúkast sum bench-marking. Undir viðgerðini legði 
fyrisitingarstjórin fram eitt innanhýsis notat um arbeiðsviðurskiftini í fyrisitingini á Setrinum. 
Stýrið tók notatið til eftirtektar og samtykti at heita á samstarvsnevndina um at fara í gongd við 
at fyrireika eina trivnaðarkanning á Setrinum.  

 
7. Leiðsluvirðuskifti á SRFS og FLSK.   

Rektarin greiddi frá, at Mentamálaráðið í brævi dagfest 23. mai hevur heitt á leiðsluna á 
Fróðskaparsetri Føroya um at tryggja leiðsluviðurskiftini á SRFS og FLSK við setan av fyribils 
leiðarum, inntil nýggi bygnaðurin verður settur í verk. Rektarin hevur síðani  bjóðað rektaranum 
á SRFS at leingja hennara starvsetan, inntil nýggi bygnaðurin verður settur í verk, samstundis 
sum hann hevur heitt á fyrisitingina um at kanna eftir, hvat tíðaráseting ella ikki tíðaráseting 
hevur at siga í hesum máli.  Rektarin á Sjúkarøktarfrøðiskúlanum hevur farloyvi úr starvi á 
skúlanum, meðan áramálssetanin hjá rektaranum á Læraraskúlanum gongur út 31. juli 2011. 
Leiðsluviðurskiftini á Læraraskúlanum verða loyst í samráð við rektaran á Læraraskúlanum. 
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8. Setan av nýggjum rektara.  (J.nr. (3) 10-21.01-20070011). 

Viðgerðin tók støði í tilmæli dagfest 30. mai 2011, sum setanarnevndin lat samlaða stýrinum. 
Víst verður sum heild til tilmælið. Limirnir í setanarnevndini greiddu frá gongdini í málinum frá 
tí at lýst varð eftir rektara til og við samrøður, persónligheitstestir v.m.    
 
Yvirskipað er setanarnevndin samd um, at allir umsøkjararnir, sum hava verið sendir til testir 
hjá uttanhýsis ráðgevanum, eru væl skikkaðir til starvið sum rektari. Setanarnevndin hevur 
somuleiðis staðfest, at afturmeldingarnar frá ráðgevanum sum heild samsvara sera væl við ta 
fatan, sum limirnir í setanarnevndini hvør sær høvdu av umsøkjarunum eftir 
setanarsamrøðurnar.  
 
Víðari viðgerðin í hesum máli er í trúnaði og er til skjals í málinum. 

 
 
Kunning: 
 

 
9. Kunning um nýggj og farin starvsfólk á Fróðskaparsetrinum 

Fyrisitingarstjórin kunnaði um nýggj starvsfólk, sum eru sett á Fróðskaparsetri Føroya síðani 
seinasta stýrisfund.  

 
10. Kunning um dekanfundir.  (J.nr. (3) 10-01-20070020).  

Fyrisitingarstjórin kunnaði um dekanfundin, sum var hildin 12. apríl 2011. Á fundinum luttóku 
Herálvur Joensen, stýrisformaður og Jan Mortensen, næstformaður. Fyrsta máli á skránni var 
fyrireiking av ætlaðu ráðstevnuni um gransking og undirvísing fyri føroysku landsstýris- og 
tingfólkum. Avgjørt varð at heiti fyri ráðstevnuni skuldi verða: Menning av Fróðskaparsetri 
Føroya, og ein fyribils skrá varð løgd. Á fundinum høvdu eisini altjóða samskiparin og 
kunningar- og samskiftisfólki á Setrinum framløgur. Í framløgunum kunnaðu tær um síni 
starvsøki, og rektari og dekanar staðfestu uppskot til limir í Bologna-, heimasíðu- og 
redaktiónsbólkunum. Onnur evni, sum vórðu tikin upp á hesum fundi, vóru: Fíggjarætlan fyri 
2011, tillaging av fakligum eindum og samskipað upptøka, umframt ymisk kunning.  

 
 

11. Grafiskur samleiki.  (J.nr. (3) 10-00-20070013). 
Fyrisitingarstjórin kunnaði um at brævbjálvar, próvtøkutilfar, ein leistur til brøv og power point 
og annað grafiskt tilfar er fingin til vega. Arbeitt verður somuleiðis við at broyta 
heimasíðusniðið samsvarandi nýggja grafiska samleikanum. Hetta arbeiði verður væntandi klárt 
um mánaðarskifti august/september. Stýrið metti tað tí verða hóskandi at broyta grafiska 
samleikan 1. september 2011.   

 
 
12. Samskipað upptøka.  (J.nr. (3) 10-49-20070024). 

Fyrisitingarstjórin greiddi frá at niðanfyristandandi tilmæli frá arbeiðsbólkinum varð lagt fram 
fyri stýrisbólkin á fundi 11. mai 2011. Stýrisbólkurin hevur góðkent tilmælið. 

 
 

Tilmælið frá arbeiðsbólkinum um samskipaða upptøku á Setrinum 

  SSS samskipar upptøkutilgongdina 

 Dekanarnir velja upptøkubólkar fyri hvørja útbúgving sær við freist til 1. mai 
2011.  SSS verður kunnað um, hvørji umboð eru vald, og hvørjir 
kontaktpersónar eru í upptøkubólkunum 

 Viðgerðin av umsóknunum fer fram á SSS av upptøkubólkunum 
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 SSS ger eina tíðarætlan fyri viðgerðirnar av upptøkunum og kallar 

upptøkubólkarnar inn 

 Umboðini í upptøkubólkunum fáa eitt yvirlit yvir umsøkjararnar, miðaltal 
v.m. áðrenn viðgerðina 

  Høvuðsparturin av viðgerðini av umsóknunum fer fram í fyrru helvt av juni, 
og hetta arbeiðið verður væntandi liðugt 15. juni. Tað skal tó takast hædd 
fyri, at nakrir umsøkjarar ikki hava fingið endaligt prógv, og endaliga 
viðgerðin av hesum umsóknunum verður avgreidd, so skjótt sum prógvini eru 
innkomin ella í seinasta lagi 1. juli 2011. 

 Upptøkufreistir: 

Á dekanfundi 1.2011 25. januar 2011 varð avgerð tikin um hesar freistirnar 
fyri upptøkutilgongdini: 

 Umsóknarfreistin fyri útbúgvingarnar í ár verður 1. juni  

 Umsøkjarar skulu lata øll próvskjøl inn í seinasta lagi 1. juli, og  

 Umsøkjarar fáa svar um upptøku í seinasta lagi 8. juli   

 Umsøkjarar skulu senda svar aftur innan 5. august,  um tey taka av 
útbúgvingartilboðnum  

  Summarfrítíðin hjá starvsfólkunum, sum hava við upptøkutilgongdina at 
gera, skal samskipast í tráð við hesa upptøkutilgongd. 

Stýrið tók kunningina til eftirtektar. 
 

13. Innanhýsis samstarvsnevnd.  (J.nr. (3) 10-01-20070036). 
Fyrisitingarstjórin kunnaði um fyrsta fundin í innanhýsis samstarvsnevndini, sum var hildin 19. 
mai 2011. Umframt málið um trivnað hjá starvsfólkunum á Setrinum, vóru hesi mál á skránni: 

• Ger av mannagongd fyri arbeiði í samstarvsnevndini 
• Kunning um broytingar í sáttmálanum millum Fíggjarmálaráðið og 

Akademikarafelagið 
      Komandi fundur í samstarvsnevndini er ásettur at verða 20. juni kl.13.00-14.00. 

 
      Stýrið tók kunningina til eftirtektar. 

 
 

Stýrisfundirnir í heyst verða mánadagin 5. september 2011 og mánadagin 21. november 2011. 
 
 
31. mai 2011 RH/JPJ 


